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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Denna studie har haft som mål att undersöka sambandet mellan sällskapande och droganvändning, till den del som det handlar om cannabisbruk
och läkemedelsmissbruk bland flickor i grundkolans nionde klass.Tidigare forskning om drogmissbrukare har visat att flickors och kvinnors
initation i droganvändning ofta sker via romantiska partners. Det är däremot öppet om dessa resultat även gäller flickor i grundskolor och deras
experiment med droger. Hypotesen, som bygger på inlärningsteorin, är att sällskapande ökar risken att en flicka experimenterar med droger.
Tidigare forskning har inte heller i någon högre grad beaktat den selektionsprocess som kan frambringa ett skenbart samband mellan dessa två
variabler. Den alternativa hypotesen i undersökningen utgick från teorin om sociala band respektive självkontrollsteorin. Enligt den leder en
selektionsprocess till att flickor med större benägenhet för droganvändning med större sannolikhet sällskapar. Låg självkontroll och svaga sociala
band till familjen och utbildningssystemet antogs utgöra faktorer som kunde förklara sambandet. Ett ytterligare mål var att svara på frågan om en
tidig debutålder och en äldre partner medför en ökad risk för användning av droger.
Mitt material består av 2504 flickors svar på en skolundersökning om självdeklarerad brottslighet och är samlat in av Rättspolitiska
forskningsinstitutet år 2004. I den bivariata analysen konstaterades ett positivt samband mellan sällskapande och båda formerna av
droganvändning. För att erhålla närmare kunskap om detta sambands kausala natur elaborerades det med logistisk regressionsanalys varvid
variabler för självkontroll och sociala band kontrollerades.
När dessa variabler, i synnerhet självkontroll, beaktas försvagades detta samband. De variabler för sociala band som tydligast förklarade
sambandet var familjeförhållanden och skolframgång, vilka minskade skillnaderna för cannabisbrukets del. Men även efter att dessa variabler
kontrollerats kvarstod ett statistiskt signifikant samband mellan sällskapande och droganvändning.
Resultaten påvisade en tendens att en tidig debutålder för sällskapande i kombination med en äldre partner ökar risken för cannabisbruk.
Däremot kunde hypotesen om debutålderns och åldersskillnadens betydelse helt förkastas till den del det gällde risken för läkemedelsmissbruk.
Sammanfattningsvis kunde man konstatera att faktorer som självkontroll och sociala band endast delvis kunde förklara sällskapandets samband
med droganvändning.
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